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SPECIALE AANBIEDING

STATISTISCHE ANALYSE
MET OPLOSSINGEN VAN HEXAGON

Q-DAS SOFTWARE



• Capability van meetsystemen
• Meetonzekerheid
• Cg, Cgk, %GRR
• VDA 5 / GUM
• MSA

De evaluatie van machines, productie middelen en huidige 
fabricageprocessen is gebaseerd op de statistische 
analyse van kenmerkende waarden. Deze waarden worden 
geleverd door processen die van tevoren vastgestelde 
kenmerken meten. Om misinterpretaties te voorkomen, 
moeten de vastgelegde meetwaarden betrouwbaar zijn en 
de werkelijke condities reflecteren, d.w.z. meetprocessen 
moeten de gevraagde taak kunnen uitvoeren onder de 
gegeven omstandigheden. solara.MP® is de perfecte 
keuze om de mogelijkheden van het meetproces te 
bepalen in overeenstemming met MSA en VDA 5, en om de 
uitgebreide meetonzekerheid te berekenen op basis van 
GUM.

Q-DAS SOFTWARE MET APPARATUUR  
VAN HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE
Statistische analyse is onmisbaar bij de kwalificatie van industriële productie en haar apparatuur.
Software van Q-DAS is een uitbreiding voor SPC-analyse van meetdata, verkregen uit meetapparatuur, het maakt 
niet uit welk soort . Dit softwarepakket is ook beschikbaar voor alle oplossingen van Hexagon.

6 REDENEN OM DE STATISTISCHE SOFTWARE Q-DAS TE GEBRUIKEN 
OP MACHINES VAN HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 

• Standaard interface voor data-uitwisseling: geen bijkomende kosten en een veilige overdracht van data
• Kwalificatie van uw apparatuur: geverifieerde acceptatiemethoden leveren betrouwbare resultaten
• Real-time SPC: waarschuwingsfunctie vermindert aantal afgekeurde onderdelen
• Kwalificatie van uw proces: transparante productieprocessen
• Geïntegreerde standaarden en richtlijnen: voldoe aan de eisen van uw klanten en auditeurs
• Meer dan 8.000 klanten en 150.000 gebruikers wereldwijd: deel in ons succes

HET Q-DAS SOFTWAREPAKKET OP ALLE MACHINES 

solara.MP®  MEETPROCES CAPABILITY

KLAAR VOOR Q-DAS
- Alle Hexagon-apparatuur wordt geleverd met dit softwarepakket. Dit is zichtbaar  
 aan het „Q-DAS ready“-logo op de meegeleverde computer.
- De software kan 6 maanden als testversie worden gebruikt.
- Eenvoudige en snelle start dankzij de installatie vooraf.
- Individuele aanpassingen mogelijk via Q-DAS Service.



HET Q-DAS SOFTWAREPAKKET OP ALLE MACHINES 

qs-STAT® is een softwarepakket dat is ontworpen voor 
het statistisch evalueren van productiegerelateerde 
kwaliteitsgegevens en het testen van processen 
en systemen. Significante en bewezen statistische 
evaluaties vormen de basis voor het testen en 
de voortdurende verbetering van industriële 
productieprocessen. Verder bieden de in de software 
meegeleverde standaarden en richtlijnen (bijv. Robert 
Bosch, Ford, GM, Mercedes Benz Car, Volkswagen) 
een goede eerste oriëntatie. De software toont de 
berekende statistieken in overzichtelijke grafieken, 
zodat gebruikers snel de kritieke processen kunnen 
ontdekken. Omdat het programma beschikbaar is 
in vele verschillende talen, kunnen gebruikers hun 
resultaten communiceren in de gewenste taal.

O-QIS® biedt een uitgebreide set functies die operators 
ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken in het 
kwaliteitssysteem. De software bevat de traditionele 
statistische procescontrole (SPC), online monitoren 
van alarmen, waarschuwingsfuncties en online 
visualisatie. Gebruikers kunnen de software zelfs 
aanpassen aan hun individuele wensen. De software zet 
de door het meetsysteem verzamelde data over naar 
het AQDEF® formaat. Dit formaat is gespecificeerd als 
de gestandaardiseerde uitwisseling van data tussen 
meetapparatuur en Q-DAS® softwareproducten. Meetdata 
in andere formaten kunnen worden geïntegreerd op basis 
van de mogelijke omzettingsfuncties.

qs-STAT®  PROCESKWALIFICATIE

KLAAR VOOR Q-DAS

Meer weten? 
Test het op uw nieuwe Hexagon-apparatuur gedurende 6 maanden of neem contact op met uw lokale  
Hexagon Manufacturing Intelligence-kantoor: HexagonMI.com

 

• Automatische overdracht van meetdata
• Statistische procescontrole (SPC)
• Real-time visualisatie
• Waarschuwingen
• Interfaces

O-QIS® INFORMATIESYSTEEM VOOR OPERATORS

• Geautomatiseerde evaluaties
• Machine vrijgave
• Proces Capability
• Verdelingen
• Statistieken



COÖRDINATENMEETMACHINES (CMM’S)

3D LASER SCANNING

SENSOREN

DRAAGBARE MEETARMEN

SERVICE

LASERTRACKERS & LASERSTATIONS

MULTISENSOR- & OPTISCHE MEETSYSTEMEN

WITLICHT SCANNERS

MEETTECHNISCHE SOFTWAREOPLOSSINGEN

CAD / CAM

STATISTISCHE PROCESCONTROLLING 

GEAUTOMATISEERDE TOEPASSINGEN

SCHROEFMATEN, SCHUIFMATEN EN KALIBERS
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Hexagon Manufacturing Intelligence helpt industriële 
producenten de baanbrekende technologieën van vandaag 
en de levens veranderende producten van morgen te 
ontwikkelen. Als toonaangevende specialist in meet- en 
productieoplossingen, zijn onze expertises waarnemen, 
denken en handelen. Het verzamelen en analyseren van 
meetgegevens en het actief gebruiken hiervan.  Dit geeft 
klanten het vertrouwen om hun productiesnelheid te 
verhogen en de productiviteit te verbeteren, terwijl de 
kwaliteit van het product ook omhoog gaat.

Met een netwerk van lokale servicecentra, 
productiefaciliteiten en commerciële vestigingen verspreid 
over vijf continenten, vormen wij op een slimme manier 
veranderingen in productieprocessen, zodat er een wereld 
ontstaat waar kwaliteit de productiviteit aanstuurt. Voor 
meer informatie gaat u naar HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence maakt onderdeel  
uit van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B;  
hexagon.com), de wereldwijd opererende leverancier  
van informatietechnologieën die voor hogere  
productiviteit en kwaliteit zorgt in geospatiale en 
industriële ondernemingen.

Betrouwbare kwaliteitsdata is een essentiële tool voor 
procesevaluatie en procesbesturing. Q-DAS biedt de 
software en services voor efficiënte en betrouwbare 
toepassing van de statistische methoden die nodig zijn 
voor het opzetten van een kwaliteitsratiosysteem in 
industriële productie.

Strategische softwareproducten van het hoogste 
kwaliteitsniveau en de professionele competentie 
van de Q-DAS-medewerkers vormen de basis voor de 
betrouwbaarheid die meer dan 8000 klanten en meer 
dan 150.000 gebruikers van de meest uiteenlopende 
industriesegmenten elke dag wereldwijd ervaren.
q-das.de/en


